INFO
Bystrc, 28. března 2021

č. 21/11

Z církevního kalendáře:
Neděle, 28. března:
Květná (pašijová) neděle
Čtvrtek, 1. dubna:
Zelený čtvrtek
Pátek, 2. dubna:
Velký pátek - den přísného postu
Sobota, 3. dubna:
Bílá sobota
Velikonoční vigilie
Neděle, 4. dubna:
slavnost Zmrtvýchvstání Páně; Boží hod velikonoční
Pondělí, 5. dubna:
Pondělí v oktávu velikonočním
Čtení z Květné neděle: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mk 15,1-39 (pašije)
Bohoslužby od 29. března do 5. dubna
PO
ÚT
ST

7:00
7:00
7:00

kostel
kostel
kostel

18:30 kostel
18:30 Archa
18:30* kostel

Všechny bohoslužby velikonočního tridua budou v kostele:
ČT
PÁ
SO
NE
PO

16:30
7:30
7:30

8:45*
8:45*

18:30*
18:30*
18:00*
10:00
10:00

20:00

21:00* adorace

20:30
18:30
kostel

kostel
(večer mše svatá nebude)

Bohoslužby označené * budou také přenášeny on-line na www.faby.cz.
Je udělena výjimka ze zákazu nočního vycházení pro návrat z bohoslužeb.
Počet účastníků bohoslužeb je omezen na 25 osob, v souladu s vládními
nařízeními noste prosím do kostela respirátor. Do kostela se vstupuje přes
sakristii. Na všechny bohoslužby je třeba se předem zapsat přes formulář, který
najdete na www.faby.cz. Po mši svaté mohou ke sv. přijímání přistoupit také ti,
kdo se na bohoslužbu vzhledem k omezenému počtu míst nedostanou.
V případě zájmu o svátost smíření oslovte kněze po mši svaté nebo se s nimi
domluvte telefonicky, rádi si pro vás vyhradí čas.
Příležitost ke svátosti smíření bude také v čase od 16 do 18 h v těchto dnech:
NE
28. 3. (zpovídá o. Pavel Svoboda)
PO
29. 3. (zpovídá o. Pavel Fatěna)
ÚT
30. 3. (zpovídá o. Pavel Svoboda)
ST
31. 3. (zpovídá o. Pavel Fatěna)

Bude se zpovídat v sakristii, svátost smíření ve zpovědnicích z hygienických
důvodů není možná. Prosíme, dodržujte důsledně hygienická opatření
a rozestupy.
Křížovou cestu se budeme modlit v kostele v neděli a ve středu v 18 hodin, na
Velký pátek ve 14:30 hodin.
Na Velký pátek bude otevřený kostel k soukromé modlitbě od 8 do 14 hodin, na
Bílou sobotu od 8 do 16 hodin. Prosíme zájemce o hodinovou modlitební
službu, aby se přišli zapsat do tabulky v sakristii.
Zajímavé odkazy na internetové stránky s křesťanským zaměřením pro děti,
mládež i dospělé najdete na www.faby.cz. Seznam odkazů stále aktualizujeme.
Na www.faby.cz také najdete modlitbu k žehnání pokrmů v rodinách.
Na webu www.liturgie.cz se nachází praktický rozcestník s podrobnými
informacemi ohledně bohoslužeb o letošních Velikonocích a také tipy na prožití
Velikonoc v rodině.
Minulou neděli vyšlo nové číslo farního občasníku Setkání. Výtisky jsou
k dispozici v sakristii nebo v elektronické podobě na www.faby.cz.
Pokladničky s postní almužnou (postničky) můžete odevzdávat v neděli 11.
dubna a v následujícím týdnu v sakristii.
Velikonoční bohoslužby přenášené z brněnské katedrály
Zelený čtvrtek:
9.00 hodin
Missa chrismatis - bohoslužba se svěcením olejů a s obnovou
kněžských závazků, předsedá biskup Vojtěch Cikrle.
17.30 hodin
Mše sv. na památku Večeře Páně, předsedá pomocný biskup
Pavel Konzbul. Přenáší Radio Proglas.
Velký pátek:
15.00 hodin
Velkopáteční obřady na památku Umučení Páně, předsedá
biskup Vojtěch Cikrle. Přenáší Radio Proglas.
Bílá sobota:
20.30 hodin
Velikonoční vigilie, kterou budou slavit oba naši biskupové.
Boží hod velikonoční:
10.30 hodin
Velikonoční bohoslužba s biskupem Vojtěchem Cikrlem.
Uvedené bohoslužby budete moci sledovat na na YouTube kanálu „Katedrála
Petrov“.


I přes všechna omezení, která nás během následujících dnů čekají,
Vám přejeme požehnané prožití Svatého týdne.
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